
Duben:  Odpadové okénko 

Jak pomáháme životnímu prostředí. 
Každý z nás je důležitý, každý z nás je součástí celku.  

Setkáváme se s ním denně, je běžnou součástí našeho života, je tu zkrátka s námi - ano je to ODPAD.  
Vzniká při naší každodenní činnosti, ať děláme, co děláme a není ho málo. Každý Brňan vyprodukuje 
v průměru 260 kg odpadu za rok.  

Náš odpad má spoustu podob, převleků, tvarů, vůní, většinou však pachů, ale je tu. A své jméno 

dostává právě v okamžiku, kdy nás opouští.  Je to věc, která od nás odchází bez rozloučení a někdy 

s opovržením. Mnozí z nás jej však neopustí bez rozmyslu, starají se a hledají mu ještě další životní 

dráhu. Hledají ODPADU nový osud, smysl, novou funkci, novou tvář, novou duši či energii.  Nalézt 
správnou cestu odpadu nám pomáhají pravidla, která si každá obec stanoví sama svou vlastní 
obecně závaznou vyhláškou. Ta brněnská je hned letošní jedničkou Vyhláška č.1/2013  a nastavuje 

systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 

vznikajícího na území statutárního města Brna. Její úplné znění naleznete na internetových stránkách 

města Brna v dokumentech města. Zde je popsáno, co zajišťuje město pro své občany, jaké nádoby a 

místa slouží k ukládání odpadu od občanů, jaké odpady a kam patří a stojí tu také, že je povinností 

každého z nás řídit se těmito pravidly a třídit odpady. 

Každá obec či město může mít jinou vyhlášku a tudíž i jinak třídit odpad. V Brně to máme takto:   

V ulicích města mohou občané ukládat odpad do barevných kontejnerů :  

Žluté, drátěné a podzemní kontejnery slouží ke třídění PET lahví, 
nápojových kartonů (tzv. tetrapaků) a hliníkových plechovek od 
nápojů. Všechny odpady PET lahve, tetrapaky i hliníkové plechovky je 

dobré sešlapávat, důvod je prostý, do kontejneru se vejde více odpadu a 

nevozí se vzduch. A pozor nepatří sem kelímky od jogurtů, sáčky, fólie 

žádné jiné plasty kromě PET lahví, to je právě v Brně odlišné. 

Modré kontejnery jsou určené pro sběr papíru (noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, 

knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly). Nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak 

znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.  

Zelené kontejnery pro oddělený sběr skla čirého a barevného. Nepatří sem keramika a porcelán, 

autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená či pokovená skla. 

Bílé kontejnery slouží pro sběr čistého do igelitového pytle či tašky zabaleného textilu (oděvy, bytový 

textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky). Nepatří sem boty, tašky, koberce, 

matrace, molitan, znečištěný textil. 

Město Brno každý rok zvyšuje v ulicích počet barevných kontejnerů na tříděný odpad a ke konci roku 

jsme jich v Brně mohli napočítat přes 4 tisíce kusů a počet se stále navyšuje. 

Odpadová čísla říkají, že většina Brňanů už považuje třídění odpadu za normální. Do dalšího koloběhu 

materiálového oběhu se díky jim dostalo během roku 2012 celkem 9.848 tun papíru, 1.279 tun PET 

materiálu, 40 tun nápojových kartonů a 2,5 tuny hliníku.  

 



Třídím odpad = šetřím Zemi 
1 tuna vytříděného papíru zachrání 2 vzrostlé stromy,  50% energie a 100 000 litrů vody, které by 

byly jinak třeba při výrobě papíru pouze ze dřeva.  

Využitím materiálu z tříděných PET lahví šetříme ropu, která se nemusí těžit, dopravovat ani 

rafinovat, šetříme energie. To vše v sobě již materiál PET (polyethylentereftalátu ) má. Můžeme si 

tedy šetřit zdroje a energie tím, že využijeme materiál PET lahví, stačí je jen vytřídit a odložit na 

správné místo. 

Při tavení skleněných střepů z tříděného skla se spotřebuje o 40% méně energie než při výrobě skla z 

primárních materiálů. Energie ušetřená recyklací jedné skleněné lahve by mohla napájet počítač 25 

minut, barevnou televizi 25 minut, pračku 10 minut.  

Proč to všechno vlastně děláme, proč třídíme?  

Je to naše budoucnost, budoucnost Země, kterou máme jen jednu a ta má své avšak omezené tedy 

konečné zdroje materiálu a surovin. Tříděním šetříme materiál, suroviny, zdroje i energii. 

 

Změna v provozní době sběrných středisek odpadu: 

Město Brno reaguje na připomínky občanů a od 2.dubna 2013 prodlužuje provozní dobu na většině 

sběrných střediscích odpadu až do 18. hodiny.  Přesné provozní doby naleznete na 

http://www.sako.cz/sso/seznam/  

Mění se i ceník za přijímané odpady: 

kód odpadu  název  cena včetně DPH  

16 01 03  pneumatiky bez disku z osobního vozu  30 Kč/ks   

16 01 03  pneumatiky s diskem z osobního vozu  55 Kč/ks   

17 01 07  směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků  1,20 Kč/kg   

Sběrná st řediska jsou ur čena k ukládání komunálních odpad ů vzniklých ob čanům na území m ěsta Brna.   

Výstava Třídit je COOL ve Vaňkovce byla zahájena 

Netradiční módní přehlídka modelů vyrobených z odpadů zahájila 11. dubna výstavu Třídit je COOL v Galerii 

Vaňkovka. Výstava zajímavým způsobem představuje třídění odpadů a  jejich zpracování. Výstava potrvá do 

21.dubna a její program naleznete na http://www.sako.cz/envicentrum/tridit-je-cool/ 

 



 

vítězný model: ČAJ o páté, návrhářky Veroniky Soukopové 

 


